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Oranje Nassau College, Parkdreef 

ONC Parkdreef 

Grensverleggend Ondernemend 
 

Vanuit de directie 

Geachte ouders(s) en verzorger(s), 

Terwijl wij deze nieuwsbrief schrijven is het ‘echt’ winterweer: de nachtvorst zorgt 

ervoor dat beekjes en plassen ’s ochtends voorzien zijn van een dun laagje ijs. De 

wolkjes die je uitblaast op het moment dat je de voordeur achter je sluit, op weg naar 

school of werk, vormen nog net niet het woord ‘winter’. Duizenden lampjes zetten ’s 

avonds straten en huizen in sfeervol licht. Eenmaal thuis kruipen we op de bank dicht 

tegen elkaar onder de fleecedeken (want de thermostaat moet op ‘19’). Ondertussen 

zet iemand een Netflix-serie op of schenkt een warme drank in (of beide): laat de 

winteravond maar komen!   

U begrijpt: wij verkeren in winterse sferen en bereiden ons voor op een afsluiting van 

het jaar 2022. Dit doen we op school traditiegetrouw met een kerstviering, een 

kerstgala en een kerstontbijt. En daarna is het voor al onze leerlingen en onze collega’s 

tijd om te genieten van goed gezelschap, te chillen en wellicht goede voornemens te 

maken. En, uiteraard, zijn de laatste dagen van december een goed moment om terug 

te blikken op het jaar dat bijna achter ons ligt. We beginnen deze nieuwsbrief dan ook 

met een korte terugblik op een aantal grensverleggende en ondernemende activiteiten 

die we de afgelopen periode hebben georganiseerd.   

We begonnen dit schooljaar met maar liefst 435 nieuwe brugklassers. We zijn trots dat 

zoveel leerlingen hebben gekozen voor ONC Parkdreef en erg dankbaar dat hun ouders 

vertrouwen in onze school hebben uitgesproken. Onze nieuwe leerlingen hebben 

inmiddels hun weg gevonden in de wereld van flexrooster, iPad en mentor. Bovendien 

zijn veel brugklasleerlingen de afgelopen maanden aan de slag geweest in onze 

techniekvleugel: de nagenoeg volledige verbouwde K0-ruimte, waar onze lasersnijder 

en 3D-printers naast zaagmachines en werkbanken staan. Het is elke keer weer 

genieten om de ‘bruggers’ in de vakken T&T en O&O te zien werken aan uitdagende 

klussen die ze krijgen van externe opdrachtgevers. Insectenhotels, bordspellen en 

kinetische kunstwerken: inmiddels draaien onze eerstejaars hun hand niet meer om 

voor een ingewikkelde ontwerpopdracht.   

Als school zijn we groter dan ooit. Dat brengt nieuwe kansen, maar ook een paar 

uitdagingen. We hebben een derde locatie in gebruik genomen, naast Unicoz-

basisschool de Hofvijver op de Forelsloot. Dat betekent dat veel leerlingen op hun 

stappenteller soms forse uitschieters naar boven zien. Meer leerlingen betekent ook 

meer lessen en dus meer docenten. Gelukkig lukt het ons in bijna alle gevallen om 

tijdig bevlogen en betrokken docenten aan de school te binden. Vanwege de schaarste 

op de arbeidsmarkt, kan het soms voorkomen dat we niet gelijk een zieke collega 

kunnen vervangen. Wij vragen hiervoor uw begrip.   

 



Zoals gezegd, in deze nieuwsbrief kijken we terug op het afgelopen jaar. We blikken 

ook al een beetje vooruit naar het komende jaar. In 2023 gaan we aan de slag met een 

nieuw schoolplan, waarin we beschrijven wat we op ONC Parkdreef de komende jaren 

gaan doen in ons onderwijs. Daarnaast beginnen we in 2023 met de voorbereidingen 

van de bouw van een nieuwe school. Ons streven is om in 2029 te verhuizen naar een 

duurzaam schoolgebouw, waar we ook weer persoonlijk onderwijs willen gaan 

verzorgen. Aan het eind van 2023 gaat onze plaatsvervangend directeur Richard van 

Bochove met pensioen. De komende maanden gaan we ons bezighouden met zijn 

opvolging. We houden u hiervan uiteraard op de hoogte.   
 

Kerst 2022 

In de week van 19 december bezochten alle klassen de Kerstviering in de aula. Deze 

viering is door leerlingen onder begeleiding van docenten voorbereid, Het thema van 

deze viering was Goed Nieuws; een viering met beelden, gesproken woord en muziek 

waarin de boodschap van Kerst tot uiting werd gebracht. Een boodschap die op 

iedereen van toepassing is, of je nu gelovig bent of niet.   

We zijn op weg naar de wereld van morgen en niemand weet wat er op onze weg zal 

komen. Toch is het goed om stappen te zetten en te letten op de tekens van hoop om 

ons heen. Om open te staan voor goed nieuws. Om ons te laten leiden door het Licht 

van Kerst. En niet ontmoedigd te raken als de weg langer is dan je denkt of als het via 

een omweg gaat. Daarom dus: vol hoop en vertrouwen op weg naar een goede 

toekomst!   
 

Hoop doet leven 

Hoop heb je nodig   

Om al bij het eerste licht   

Vol vertrouwen uit te kijken   

Naar de nieuwe dag.   

 

Hoop heb je nodig   

Om op te staan   

En aan het werk te gaan   

Al is het resultaat niet zeker.   

 

Hoop heb je nodig   

Om een droom na te jagen   

En een poging te wagen   

Al weet je niet of die slaagt.   

 

Hoop heb je nodig   

Om te werken aan morgen   

In het geloof dat de toekomst   

Mede kleur krijgt door jou.    
 

Wij wensen u hoopvolle kerstdagen en een gezegend 2023.   

Martijn van Velzen en Richard van Bochove   

 

  
 



Ons Onderwijs 

Spel ontwikkelen  

We blijven even bij onze eersteklassers: voor het vak T&T (Technologie en Toepassing) hebben de 

mavo-leerlingen in groepjes een spel ontwikkeld. Deze opdracht kwam vanuit de Zoetermeerse 

spellenwinkel Spel en Meer. De leerlingen mochten hun fantasie volledig de vrije loop laten, 

zolang hun spel maar aan de gestelde eisen voldeed. Zo moest er bijvoorbeeld hout gebruikt 

worden, waarbij ze gebruik konden maken van alle apparaten in het technieklokaal, waaronder 

een 3D-printer en een lasersnijder.   

Op 14 december werd er op school een spellenmarkt georganiseerd waarbij de leerlingen hun zelf 

ontwikkelde spellen konden presenteren aan hun ouders/verzorgers. Het winnende groepje 

leerlingen kwam uit klas M1D, zij hebben een cadeaubon van de spellenwinkel gekregen.  

 

   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Zoetermeerse Tech Dag  

Op 20 oktober hebben al onder derdeklassers meegedaan aan de eerste Zoetermeerse 

Tech Dag; een samenwerking tussen de Haagse Hogeschool, de gemeente Zoetermeer 

en middelbare scholen in Zoetermeer.  

In de Dutch Innovation Factory volgden de leerlingen workshops onder leiding van 

docenten en studenten van de Haagse Hogeschool. Bij Capture the Flag voerden zij 

verschillende technische ‘hack’-opdrachten uit. Ze onderzochten de menselijke kant van 

cybersecurity in de workshop Human Factor. De leerlingen mochten robots 

programmeren en ze gingen aan de slag met artificial intelligence. Ook de beginselen 

van innovative development kwamen aan bod.  

 

 
 

ONC Persoonlijk 

Wendagen 

In september konden alle brugklassers door middel van allerlei leuke activiteiten 

elkaar, hun mentor en de school beter leren kennen. Tijdens deze wendagen hebben ze 

o.a. gespeeddatet, gesport, spellen gespeeld en een foto-speurtocht gedaan. Inmiddels 

zijn onze bruggers al aardig ingeburgerd en zit het eerste semester er alweer bijna op!  

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

MOL-gesprekken  

Donderdag 8 december waren de rapport 1 MOL-gesprekken (mentor-

ouder-leerling).   

Wij vinden het als school erg belangrijk dat de leerlingen samen met 

hun ouder(s)/ verzorger(s) hun rapport persoonlijk komen bespreken. 

Gelukkig vinden de ouders en leerlingen dit ook en de opkomst was dan 

ook zeer hoog!   

Alle rapporten zijn weer besproken, veel ouders en leerlingen hebben 

trots de school weer verlaten. Natuurlijk zijn er ook afspraken gemaakt 

over wat eventueel beter kan en hoe we dat met zijn allen gaan 

aanpakken.  

 

ONC Ondernemend  

Green Team conferentie Zoetermeer 

Op vrijdag 7 oktober vond de tweede editie van de duurzaamheidsconferentie Green 

Team plaats in Zoetermeer. Deze dag stond in het teken van klimaatverandering, met 

een diversiteit aan onderwerpen: hoe kun je ideeën over de aanpak van het 

klimaatprobleem omzetten in acties? Wat zijn de gevolgen van klimaatverandering in de 

regio Midden-Amerika? Hoe kun je een duurzaam en voedzaam dieet samenstellen dat 

een relatief kleine invloed heeft op het klimaat?   

Meer dan 120 leerlingen van basis- en middelbare scholen uit Zoetermeer e.o. volgden 

interessante workshops, namen deel aan een debat en bezochten de markt. In de 

debatworkshop gingen leerlingen in debat met lokale politici. Aan het eind van de 

middag werden de vier voorzitters van de deelnemende middelbare scholen, onder wie 

onze eigen Emma van der Zalm (6 vwo), in het zonnetje gezet. Voor hun enthousiaste 

inzet voor het Green Team, het klimaat en voor duurzaamheid, ontvingen zij de eerste 

Zoetermeerse Jeugdlintjes.  

 
 

Internationale Peace Poster Contest 2022  

De eersteklassers van vwo hebben meegedaan aan de internationale Peace Poster 

Contest 2022, met als thema: lead with compassion. De leerlingen hebben hier vanaf 

het begin van het schooljaar aan gewerkt tijdens de lessen beeldende vormgeving. De 



jury mocht vervolgens alle werken beoordelen aan de hand van enkele criteria, zoals 

compositie, kleurgebruik, techniek, verbeelding en posterkwaliteit. Op 14 november  

had burgemeester Michel Bezuijen de schone taak om de 5 winnaars van de contest 

bekend te maken: Tess, Christiaan, Riley, Floor en Lize, met een eerste plaats voor de  

tekening van Tess. Deze vijf posters gaan door naar de volgende (regionale) ronde.  

 

   
 

Werkweek H5/V5/V6  

Nadat zij als gevolg van de coronapandemie de afgelopen jaren niet aan een werkweek 

hebben kunnen deelnemen, werd er door een paar bevlogen docenten een speciale 

‘inhaal’werkweek georganiseerd voor de leerlingen uit H5/V5/V6. Ze konden kiezen uit 

Ameland en Zuid-Limburg of de thuiswerkweek in Zoetermeer.   

Op Ameland werd het eiland verkend met een GPS-fietstocht en werden er diverse 

activiteiten op het strand georganiseerd: powerkiten, blokarten, bubblevoetbal en 

archery attack. Er werd gebowld, gemidgetgolft en heerlijk gebarbecued. In Zuid-

Limburg werd er ook actief gefietst door de heuvels, leerlingen kregen een rondleiding 

door de grotten van Valkenburg en er werd een uitstapje gemaakt naar Maastricht. Ook 

hier kon de barbecue natuurlijk niet ontbreken. De leerlingen die thuisbleven namen 

o.a. deel aan een fotospeurtocht en een pubquiz.  

 

  

 

 

 



 

 
 

Docenten in Glazen Huis  

Van maandag 19 tot en met donderdag 22 december lieten onze docenten Romy de Vrij 

(BV), Koen Weening (GS), Liam van Hees (LO) en Chèr Tiemens (NE) zich opsluiten in 

het ONC Glazen Huis om geld in te zamelen voor onze zusterschool Petals Academy in 

Kenia. Gedurende deze 4 dagen verbleef het viertal fulltime in het Glazen Huis, waar ze 

leefden op enkel groente- en fruitshakes. De hele week waren er activiteiten om zoveel 

mogelijk geld op te halen. Zo konden leerlingen o.a. lessen ‘afkopen’, er was een 

sponsorloop, een FIFA-game toernooi en een Charity Day kerstmarkt. Donderdagavond 

werden de docenten bevrijd uit het Glazen Huis door wethouder Marijke van der Meer. 

Ook werd het bedrag dat tot nu toe is ingezameld bekendgemaakt: we kunnen maar 

liefst €11.732,29 doneren aan de school in Kenia. Zij kunnen hier mooie dingen mee 

doen voor hun leerlingen. Een keuken werd eerder al gerealiseerd met donaties van 

ONC Clauslaan, met het geld dat nu is opgehaald willen we zorgen dat de kinderen het 

hele jaar door op school een maaltijd kunnen krijgen. Want op een lege maag kun je 

niet leren. Wij willen alle leerlingen, ouders/verzorgers en familieleden die genereus 

hebben gedoneerd aan dit mooie doel hartelijk bedanken!  

 

   
 

The Masked Teacher  

Een groot aantal dappere docenten gaven hun beste optreden als Masked Teachers om 

daarmee geld op te halen voor het Glazen Huis. Ondanks dat de outfits niet altijd 

meewerkten, wat zorgde voor enige spanning bij de deelnemende docenten, verliepen 

de optredens vlekkeloos. Wat leuk was om te zien, althans achter de schermen, waren 

de verhitte gezichten en de toenemende stress naarmate het moment naderde dat de 

artiesten het podium op moesten. Zouden ze struikelen over de snoeren, zouden de 

outfits uit elkaar vallen, bleven de maskers wel op hun plek zitten?  

Het bleek nog niet zo makkelijk om te raden wie er achter de maskers zaten; zowel 

collega’s als leerlingen werden op het verkeerde been gezet. Leerlingen konden een 

gok wagen en een formulier inleveren met hun verdenkingen. Uiteindelijk zijn hier drie 

winnaars uit gekomen: Livia uit H4B en Noa uit H5D hadden negen 'maskers’ goed 

geraden. Floor en Luca uit H5A en H5B hadden er als koppel zeven goed. Gefeliciteerd: 

de winnaars krijgen een cadeaubon!  



 

 
 

ONC INTERNATIONAL  

dEmocRASMUS  

Begin september kregen we bezoek van leerlingen en collega’s uit Duitsland, Portugal 

en Noorwegen voor het internationale Erasmus+-project dEmocRASMUS. Zij logeerden 

bij leerlingen van het ONC uit 4 en 5 havo/vwo. In die week hebben de leerlingen 

geleerd van elkaar hoe de democratische processen in de verschillende landen werken. 

Ze zijn op bezoek geweest bij het Stadhuis in Zoetermeer en hebben de burgemeester 

en enkele raadsleden gesproken. Ook hebben ze de Tweede Kamer bezocht, Den Haag 

verkend middels een stadswandeling en zijn ze naar het Rijksmuseum in Amsterdam 

geweest. Verder hebben ze een politieke partij opgericht met standpunten over diverse 

hot topics binnen Europa. Onder leiding van een oud-leerling hebben zij daarna een 

verkiezingsdebat gevoerd met elkaar. De week werd afgesloten met een bezoek aan 

het Europees Parlement in Brussel. De volgende bijeenkomsten zullen volgend jaar in 

Noorwegen en Portugal plaatsvinden.  

 

 

 

 

  
 



ONC-GO talenturen  

Talentgroep sport  

Klaverbladloop 2022  

Op zondag 13 november deden meer dan honderd leerlingen van het ONC mee met de 

jaarlijkse Klaverbladloop (5 kilometer). Hier hebben zij van tevoren getraind in de 

lessen LO2 en BSM. Ook leerlingen van de talentgroep sport liepen mee. Onder 

enthousiaste aanmoediging van klasgenoten, docenten en familieleden renden onze 

toppers als echte atleten over het parcours. Hier en daar een schoen achterlatend 

spoedden ze zich naar de finish, en met resultaat: ONC Parkdreef is Scholenkampioen 

Klaverbladloop 2022 op de 5 kilometer! Wij zijn trots op onze sportieve kanjers!  

  
 

Talentgroep Art  

Van aquarel wordt wel gezegd dat het de moeilijkste schildertechniek is, want je kunt 

er bij een foutje niet overheen schilderen.  Onze tweedeklassers van de ONC GO 

Talentklas Art zijn bezig met aquarelleren. Na uitleg over verschillende 

aquareltechnieken gingen ze enthousiast aan de slag. De eerste oefeningen hebben 

meteen al prachtige resultaten opgeleverd. Wat een talent!  

 

 
 

Talentgroep Outdoor Education  

Beschutting tegen weer en wind  

De eersteklassers van de ONC GO Talentgroep Outdoor Education hebben weer iets 

nieuws geleerd. Met behulp van een tarp hebben zij zelf een shelter gebouwd. Laat de 

regen en storm maar komen, onze leerlingen zitten ook buiten droog en uit de wind.   



 

  
 

ONC Excellent                                                                  
BPS-track  

Zes leerlingen van verschillende basisscholen hebben succesvol deelgenomen aan de 

pilot BPS-track. BPS-track is een versnellingsprogramma voor (hoog)begaafde 

leerlingen, dat zorgt voor een zachte landing in het voortgezet onderwijs op ONC 

Parkdreef.   

Leerlingen starten na groep 7 met BPS-track. Zij volgen het onderwijsprogramma van 

klas vwo 1 en zijn nog enkele dagen per week op de basisschool. Op deze manier wordt 

in de leerbehoefte voorzien én kan de leerling tegelijkertijd op eigen tempo loskomen 

van groep 8 en de basisschool.   

Na deze succesvolle pilot wordt BPS-track doorontwikkeld en geoptimaliseerd voor 

komend schooljaar.  
  

Oranje Nassau College / Parkdreef 282, 2724 EZ Zoetermeer  

Telefoon: 079 341 10 41  

E-mail: administratiepd@onc.unicoz.nl 

Het ONC maakt deel uit van de Unicoz onderwijsgroep. 
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